
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  ی  خانواده  بر   1398 سال 
خواجه طوسی مبارک باد. صنعتی  دانشگاه  در  کرونایی  عادی  شرایط  ویژه  تسهیالت  از  آموزشی  معاون 

نصیرالدین طوسی خبر داد
تخصیص  بیان  ضمن  آموزشی  معاون  زاده  اشرفی  دکتر  عمومی،  روابط  گزارش  به 
تسهیالت ویژه آموزشی دوره کرونا برای دانشجویان در نیم سال تحصیلی جاری، بیان 
داشت به تعویق انداختن زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان شایسته و منطقی 

نیست.
دلیل  به  ها  دانشگاه  که   ۹۸-۹۹ دوم  نیمسال  از  پس  افزود:  دانشگاه  آموزشی  معاون 
وزارت  آموزشی  معاون  نامه  براساس  را  آموزشی  تسهیالت  آمادگی،  عدم  و  غافلگیری 
علوم در نظر گرفتند، سیاست کلی دانشگاه های بزرگ کشور از ابتدای نیم سال اول ۹۹ 
این بوده است که با برگشت به روال عادی، مقررات آموزشی بر اساس دستورالعمل ها و 

آیین نامه های آموزشی ذی ربط در هر دانشگاه اعمال شود.
زمان  تا  نیست،  عادی  اینکه شرایط جاری  به  توجه  با  و  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
حل مشکالت مرتبط با شیوع کرونا، باید از این پس شرایط تحصیلی را »شرایط عادی 
تداوم  نیست،  مشخص  شرایط  این  اتمام  تاریخ  که  آنجا  از  گرفت.  نظر  در  کرونایی« 
استفاده از راه حل های موقت و مغایر با مقررات عادی، مشکالت عدیده ای را به وجود 

خواهد آورد.
دکتر اشرفی زاده تاکید کرد: انتظار این است که در شرایط عادی کرونایی، همه افراد با 
آگاهی و آمادگی، خود را با این شرایط تطبیق داده و پیش بینی های الزم را در برنامه 
کاری خود به عمل آورند. از سوی دیگر دانشگاه نیز با توجه به ویژگی های شرایط عادی 
کرونایی و با تالش برای کمترین اختالل در رویه های عادی آموزشی، رویکردی توأم با 
انعطاف پذیری و سهل گیری را در پیش خواهد گرفت. نتیجه عملی این رویکرد، قواعدی 

است که می توان آنها را »تسهیالت ویژه شرایط عادی کرونایی« نامید.
شیوع  با  مرتبط  علل  به  که  دانشجویانی  با  مساعدت  برای  اظهارکرد:  اموزشی  معلون 
کرونا با مشکالت آموزشی مواجه می شوند، درخواست ها باید از طریق پیشخوان خدمت 
سامانه گلستان و با تکمیل فرم کمیسیون و ضمیمه کردن مدارک مورد نیاز صورت گیرد. 
این مکانیزم، با هدف حفظ چارچوب های اصلی آموزشی در عین توجه به شرایط ویژه 

دانشجویان در شرایط عادی کرونایی خواهد بود.
شروع  از  قبل  تا  احتساب  با  تحصیلی  مرخصی  از  استفاده  امکان  کرد،  اضافه  ایشان 
امتحانات از مهم ترین این تسهیالت دانشگاه به دانشجویان در نیم سال جاری است، 
ذکر این نکته الزم است که مقررات مربوط به حداکثر تعداد دفعات استفاده از مرخصی 
با احتساب باید رعایت شود. ضمن اینکه برای دروس اخذ شده در ترم نباید نمره ای 
اعالم شده باشد. همچنین با دانشجویانی که درخواست خود را با ارائه مدارک الزم به 
کمیسیون بررسی موارد خاص ارائه داده و در نیم سال ۹۸ از مرخصی تحصیلی بدون 

احتساب استفاده نکرده اند مساعدت بیشتری انجام می گیرد.
معاون آموزشی بیان نمود: هزینه شهریه ها برای گروههای معینی از دانشجویان براساس 
مصوبات هیئت أمنا و هیئت رئیسه دانشگاه کاهش می یابد و این تسهیالت از طریق 

وبسایت های مدیریت های ذی ربط اطالع رسانی می شود.
تا  بندحذف اضطراری ثبت شده )که  تاکید کرد: دانشجویان مشمول مفاد  زاده  اشرفی 
۱۶ آذر تمدید شده بود( می توانستند، در صورت تمایل از امکان حذف اضطراری برای 
حذف یک درس عملی )کارگاهی یا تربیت بدنی( نیز استفاده کنند. ضمن اینکه در فرآیند 
حذف اضطراری، اعالم موافقت دانشکده مورد نیاز است و دانشکده هایی که مالحظاتی 
در مورد برخی دروس دارند، از جمله دروس آزمایشگاهی که ممکن است تاکنون خاتمه 

یافته باشند، می توانند نظر خود را اعمال کنند.
وی اظهارکرد: اجازه حذف اضطراری یک درس به دانشجویان نوورود در مقطع کارشناسی 
در مهلت زمانی ذکر شده داده شد و تعداد واحدهای باقی مانده نمی تواند کمتر از ۷ باشد.

همچنین اجازه حذف اضطراری یک درس به دانشجویان نوورود در مهلت زمانی اعالم 
شده در مقاطع تحصیالت تکمیلی به شرط آنکه تعداد واحدها از ۶ کمتر نشود، داده شد.
معاون آموزشی افزود: عدد صفر غیبت در صورت عدم شرکت در امتحان پایانی درج نمی 
شود. با توجه به برگزاری امتحانات پایان نیم سال به صورت غیرحضوری و تأکید قبلی 
بر کاهش سهم نمره امتحان پایان ترم، استاد درس می تواند در صورت غیبت دانشجو در 
امتحان پایان ترم، مجموع نمرات ارزیابی های انجام شده در طول ترم را برای دانشجو 

به عنوان نمره نهایی ) از صفر تا بیست( ثبت کند.
چنانچه غیبت دانشجو در امتحان پایان ترم به علل پزشکی باشد، امکان استفاده از حذف 
پزشکی دروس از طریق کمیسیون موارد خاص طبق روال مقرر وجود دارد. در این حال 
تا  توجه شود  ارسال مدارک پزشکی الزم  و  برای درس  نمره  ثبت  به عدم  الزم است 
دانشجو با مشکالت بعدی مواجه نشود. استفاده از حذف پزشکی فقط برای دروسی که 
سهم نمره امتحان پایان ترم آنها به هر دلیل از نمره ردی در مقطع تحصیلی مربوطه 

بیشتر باشد )بر اساس استعالم از استاد درس( امکان پذیر است.
به  توجه  با  و  ها  دانشکده  از  دریافتی  اطالعات  اساس  بر  کرد:  تاکید  آموزشی  معاون 

آنچه در این شماره می خوانید:

_  تسهیالت ویژه شرایط عادی کرونایی
نامه همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی خواجه  امضای تفاهم   _

نصیرالدین طوسی وپلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
- مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار دلها، شهید سلیمانی در 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
-  دو طرح صنعتی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی در میان طرح های پژوهشی برگزیده کشور
-  نام پنج عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 

جمع پژهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان
لیست  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  استاد  نام   -

دانشمندان برتر صنعت کشور
برق  مهندسی  تازه  های  دانشجویی  سمینار  پنجمین  برگزاری   -

وکامپیوتر در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
- برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده مکانیک دانشگاه 

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
- تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  مشترک  موسسه  تاسیس   -
خواجه نصیرالدین طوسی و گروه مپنا

همت  به  مجازی  آموزش  اختصاصی  سیستم  ساخت  و  طراحی   -
محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

)ساتپا(  آزمایشگاهی  و  پژوهشی  توانمندیهای  سامانه  افتتاح   -
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه  در   FDM نازله  دو  بعدی  سه  پرینتر  ساخت  و  طراحی   -
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

- دریافت جایزه ی پژوهشی استاد کارو لوکس انجمن مهندسین برق 
و الکترونیک )IEEE( بخش ایران توسط عضو هیات علمی دانشگاه 

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  رئیس  هم اندیشی  نشست  برگزاری   -

طوسی با اعضای هیئت علمی پردیس دانشکده های برق و کامپیوتر
- گفتگو با رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی

تسهیالت ویژه شرایط عادی کرونایی

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی وپلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

تعداد  الکترونیکی،  آموزش  در سامانه  ها  برگزاری کالس  به  مربوط  ثبت شده  سوابق 
قابل توجهی از اساتید با برنامه ریزی قبلی، کالس های خود را تا انتهای هفته گذشته 
به پایان رسانده و یا طی این هفته به پایان می رسانند. از دالیل این امر، سرعت باالتر 

تدریس در آموزش الکترونیکی و پیش بینی جلسات اضافه هفتگی بوده است.
دکتر اشرفی زاده تاکید کرد: با توجه به کاهش تعداد واحدها برای دانشجویان نوورود و 
نیز تمدید مهلت حذف اضطراری برای همه دانشجویان، وظیفه سنگین و غیرمتعارفی 
بر دوش دانشجویان نهاده نشده و بسیاری از دانشجویان با برنامه ریزی درست، امکان 

سازگاری با مقتضیات و محدودیت های این ترم را داشته اند.
به گفته وی، با توجه به اینکه در نیم سال جاری سهم نمره امتحان پایانی در تعیین نمره 
نهایی اغلب دروس ، بسیار کمتر از گذشته )زمان آموزش حضوری( است، نیاز به آمادگی 
کاهش  بسیار  گذشته،  با  مقایسه  در  امتحان  از  ترس  و  اضطراب  نیز  و  امتحان،  برای 
یافته است. اساتید نیز حتما در برنامه تدریس و ارزیابی خود به مقتضیات شرایط عادی 

کرونایی، به نحوی که در اطالعیه قبلی توصیف شد، توجه داشته و دارند.
معاون آموزشی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی های این معاونت نشان می دهد که 
تعویق یک هفته ای امتحانات ممکن است برای ارائه کامل محتوای تعداد محدودی از 
دروس ، مفید یا ضروری باشد اما، شایسته و منطقی نیست که تقویم آموزشی دانشگاه 

و برنامه همه افراد به خاطر مواردی محدود تغییر کند.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  بین  همکاری  مشترک  نامه  تفاهم  عمومی،  روابط  گزارش  به 
در  ماه  دی   ۱۷ چهارشنبه  روز  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  و  طوسی  نصیرالدین 
دانشکده مکانیک دانشگاه به امضای سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهنمایی و 

رانندگی ناجا و دکتر فرهاد یزدان دوست، رئیس دانشگاه رسید.
دکترفرهاد یزدان دوست رئیس دانشگاه درابتدای این مراسم بیان داشت: دانشگاه صنعتی 
ابتدا  از  ایران قرار دارد و نگاهش  خواجه نصیرالدین طوسی در میان ۱۳ دانشگاه برتر 

جامعه محور و کار آفرین بوده است.

رئیس دانشگاه افزود: مجموعه پردیس بین الملل دانشگاه در قالب MIC مجموعه ای 
است که نگاه و هدفش صرفا آموزش نبوده و با توجه به توان باالیی که در نیروهای 
جوان وجود دارد به دنبال رفع مشکالت است. در حال حاضر نگاه چند بعدی و چند جانبه 
بیش از هر زمانی الزم است و در این راستا با کشورهای چین و روسیه در حال تعامل 
هستیم که انشاءاهلل دانشگاه های مشترکی را در کشور راه اندازی کنیم که در راستای 

رفع نیازهای جامعه باشند.
دکتر یزدان دوست تصریح کرد: کنترل ترافیک از تخصصی ترین کارهای پلیس راهور 
شایسته  نمود:  اضافه  ایشان  دارد.  امنیتی  و  اقتصادی  تبعات  اجتماعی،  ابعاد  که  است 
است این شاخه از کار نیروی انتظامی که از فناورانه ترین بخش ها نیز است، برای رفع 
نیازهای خود با مراکز آموزش عالی نظیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 

همکاری باشد.
پژوهشی  معاون  طالعی  محمد  دکتر  مشترک،  همکاری  قرارداد  عقد  مراسم  ادامه  در 
به  ترافیکی  و سالمت  ایمنی  زیرساخت  ارتقای  نامه  تفاهم  این  اهداف  دانشگاه گفت: 
رانندگی، توسعه  رانندگان و روش های آموزش  منظور کاهش حوادث، بهبود سنجش 
کاربرد فناوری های نوین پایش ترافیک و شیوه رانندگی، تعریف پروژه های تحقیقاتی و 

فناورانه مشترک در زمینه های مختلف است.
و  تعریف  داشت،  اظهار  ناجا  راهور  پلیس  رئیس  با  همکاری  های  زمینه  باره  در  وی 
های  نامه  پایان  از  حمایت  مشترک،  کاربردی  فناورانه  و  پژوهشی  های  طرح  اجرای 
تحقیقاتی مرتبط با ماموریت پلیس راهور، برگزاری میزگرد و همایش علمی، همکاری 
های  فعالیت  از  حمایت  مشترک،  علوم  فراگیری  برای  اساتید  تبادل  و  آموزشی  های 
مشترک در حوزه انتشار مقاالت علمی و تعریف پروژه های کسر خدمت سربازی از دیگر 

زمینه های همکاری در این تفاهم نامه است.
معاون پژوهشی دانشگاه همچنین بیان نمود: امیدواریم عزم ملی در استفاده از فناوری درکاهش 

حوادث رانندگی به وجود آید و همچنین رفتار مردم به کمک علم داده پایش شود.
در این تفاهم نامه دو طرف ملزم به استفاده ازکلیه امکانات طرفین اعم از علمی، فنی، نیروی 

انسانی، اطالعات، تجربه و تخصص با هدف ارتقا ایمنی و سالمت در حوزه ترافیک شدند.
تعییر  راستای  در  مناسب  محتوای  تولید  کشور،  های  جاده  خیز  حادثه  نقاط  شناسایی 
شیوه  پایش  نوین  های  فناوری  توسعه  عمومی،  نقل  و  حمل  بخش  رانندگان  نگرش 
رانندگی و توسعه زیر سیستم های تشخیص خواب آلودگی و رفتار پرخطر راننده از دیگر 

اهداف این تفاهم نامه است.
سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در مراسم امضای تفاهم 
نامه با زمینه همکاری مشترک درراستای کاهش سوانح رانندگی و کنترل ترافیک اظهار 

داشت: موضوع راه، انسان و ترافیک جزء چالش های اساسی است.
پیاده، راه  رانندگان و عابرین  ایمنی  وی گفت: مهمترین چالش بین فناوری و خودرو، 
و وسیله نقلیه است. ساالنه ۱.۵ میلیون نفر در دنیا جان خود را بر اثر تصادف از دست 
می دهند و ۱۷ هزار کشته و ۳۶۵ هزار مجروح  نیز آمار ساالنه کشور ما بر اثر تصادفات 
است که ۱۵ تا ۲۰ درصد این مجروحان قادر به حرکت نیستند و گذشته از خسارتی که 

تصادفات برای فرد دارد، خسارت و بار مالی زیادی نیز برای دولت ها به همراه دارد.
رییس پلیس راهور ناجا ادامه داد: نیاز است اقدامات آموزشی و آموزش های همگانی 
با همکاری آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دانشگاها ها و به طور کلی ۱۹ دستگاه 

مسئول در حوزه راهور توسعه یابد تا تصادفات کاهش پیدا کنند.
رئیس پلیس ناجا افزود: استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها باالخص دانشگاهها تکلیف قانونی 
است. ما باید از فناوری و تجهیزات روز دنیا در ایجاد تحول سیستمی و هوشمندی استفاده 

کنیم و زمانی که استفاده از فناوری مدنظر قرار گیرد نقش دانشگاهها پررنگ تر می شود.
امروزه تالش های فردی ما را به نتیجه نمی رساند بلکه باید هم افزایی وجود داشته 
باشد. همه با هم باید کار کنیم تا کنترل ترافیک، تسهیل در تردد و کاهش حوادث و 

تصادفات را بوجود آوریم.
ایشان با استقبال از این تفاهم نامه خواستار عزم جدی دو طرف برای پیگیری تا حصول 

نتیجه نهایی شدند.



دو طرح صنعتی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در میان طرح های پژوهشی برگزیده کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 
 ۱۵ صنعت  و  جامعه  با  همکاری  در  طوسی:  الدین 
دانشمند برتر معرفی شدند که در میان آنها، نام یکی از 
اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی قرار گرفت.
به مناسبت هفته پژوهش، ۱۵دانشمند برتر در همکاری 

دو طرح صنعتی اعضای هیئت علمی دانشگاه جزء طرح های صنعتی برگزیده وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، طرح تحقیقاتی دکتر محمد 
سامانه  طراحی  عنوان«  با  برداری  نقشه  مهندسی  دانشکده  علمی  هیئت  عضو  طالعی 
اطالعات مکانی تحت وب)web-Gls( جهت انتشار پایگاه داده مکانی یکپارچه ی 
انتقال و فوق توزیع صنعت برق« و طرح دکتر محسن سلطان پور عضو هیئت  شبکه 
علمی دانشکده مهندسی عمران با عنوان« توسعه مدل ریاضی ایرانی پیش بینی امواج 
و جریانات سه بعدی خلیج فارس« در میان طرح های پژوهشی برگزیده وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ قرار گرفتند.
 )web-Gls(وب تحت  مکانی  اطالعات  سامانه  طراحی  پژوهشی«  طرح  معرفی  در 
جهت انتشار پایگاه داده مکانی یکپارچه ی شبکه انتقال و فوق توزیع صنعت برق« دکتر 
محمد طالعی اشاره شده است که این طرح در قراردادی با شرکت مادر تخصصی توانیر 
بر وب  مبتنی  اطالعات مکانی  تولید یک سامانه  و  آن طراحی  از  منعقد شده و هدف 
)web Gls ( به منظور انتشار پایگاه داده یکپارچه صنعت برق در بستر شبکه داخلی 
توانیر و شبکه ملی اطالعات این شرکت بود. از مزایای این طرح، فراهم نمودن امکان به 
اشتراک گذاری اطالعات مکانی و توصیفی شبکه برق کل کشور در بستر اطالعاتی امن 
وکنترل شده به کاربران داخل وزارت نیرو و همچنین سایر نهادها بر اساس سیاست های 

شرکت توانیر و زیر ساختهای تامین شده توسط این شرکت است.
همچنین از دستاوردهای ویژه این طرح می توان به ۱- تولید پایگاه یکپارچه در پهنه 
کشور از اطالعات مکانی و توصیفی شبکه انتقال و فوق توزیع کشور و تجهیزات مختلف 
تحلیل  منظور  به  مختلف  ابزار  با  توانیر  شرکت   web Glsسامانه تولید   -۲ مرتبط 
وضعیت تجهیزات شبکه برق کشور و ارائه گزارشات عملیاتی و مدیریتی متنوع و ۳- 
فراهم نمودن بستر مناسب برای تسهیل دسترسی کاربران به پایگاه داده و ابزار تحلیلی 

مرتبط در محیط وب اشاره کرد.

مدل  توسعه  عنوان«  با  پور  سلطان  محسن  دکتر  تحقیقاتی  طرح  معرفی  در  همچنین 
ریاضی ایرانی پیش بینی امواج و جریانات سه بعدی خلیج فارس« آمده است که این 

طرح در قراردادی با سازمان بنادر و دریانوردی منعقد شده است.
از دستاوردهای ویژه ی این طرح می توان به ۱- داده های پیش بینی باد مانند سرعت، 
جهت وزش، سرعت باد توفان)Gust( وفشار هوا با تفکیک مکانی۰/۱ درجه بر روی 
خلیج فارس و تنگه هرمز ۲- داده های پیش بینی موج مانند ارتفاع موج بیشینه، ارتفاع 
موج شاخص، پریودهای موج و جهت غالب امواج با تفکیک مکانی۰/۱ درجه بر روی 
خلیج فارس و تنگه هرمز ۳- داده های پیش بینی جریان های سه بعدی مانند سرعت و 
جهت جریان بر روی پروفیل های عمقی آب با تفکیک مکانی ۰/۱ درجه بر روی خلیج 
فارس وتنگه هرمز ۴- داده های پیش بینی تراز جزر و مد سطح آب با تفکیک مکانی۰/۱ 
درجه بر روی خلیج فارس و تنگه هرمز ۵- امکان راه اندازی سامانه های هشدار جهت 
آگاه سازی مراکز امدادی و امنیتی نظیر سازمان امداد و نجات هالل احمر، ستاد بحران، 
نیروی انتظامی و.. ۶- امکان ارسال خودکار داده های جوی و اقیانوسی به مراکز استفاده 
کننده توسط پست الکترونیک و سامانه تلگرام ۷- پیش بینی پخش آلودگی های نفتی 

در سطح دریا و ۸- ردیابی اجساد و کشتی های غرق شده اشاره نمود.

هفته  در  طوسی،  الدین  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
همت  به  وکامپیوتر«  برق  مهندسی  تازه  های  دانشجویی  سمینار  پژوهش«پنجمین 
در  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده های 

تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد. 
این رویداد طبق برنامه ریزی ها، می بایست روز مهندس و در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ برگزار 
می شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا و لغو برگزاری تمامی همایش های حضوری در 

دانشگاه، این سمینار برای اولین بار به صورت مجازی در هفته پژوهش برگزار گردید. 
در این دوره، از میان ۲۶۵ سمینار ارائه شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق 
و کامپیوتر در درس سمینار در تیرماه ۱۳۹۸، درمجموع ۳۰ سمینار برتر بر اساس کیفیت 
در انجام و ارائه پژوهش، در گرایش های الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، مکاترونیک، 

مهندسی پزشکی و کامپیوتر توسط اعضای کمیته علمی این سمینار انتخاب شدند.
کنترل،  الکترونیک،  مجازی  تخصصی  نشست  شش  در  منتخب  سمینارهای  سپس  
ارایه شدند. همچنین در  کامپیوتر، مکاترونیک و مهندسی پزشکی، قدرت و مخابرات 
این رویداد با ارزیابی و داوری توسط روسای هر نشست تخصصی، یک ارایه به عنوان 

سمینار برگزیده آن نشست مشخص گردید.

نام استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 
لیست دانشمندان برتر صنعت کشور

نام پنج عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در جمع پژهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان

نام پنج عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در جمع پژهشگران 
پر استناد یک درصد برتر جهان

بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، پنج عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی در جمع پژهشگران پر استناد یک درصد برترایرانی در حوزه 

های مختلف موضوعی علوم سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر محمد طالعی 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اعالم خبر انتشار اسامی پژوهشگران پر استناد یک 
خواجه  دانشگاه صنعتی  علمی  علمی  هیئت  اعضاء  از  تن  پنج  تعداد  افزود:  برتر،  درصد 

نصیرالدین طوسی در لیست پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گفت، انتخاب افراد بر اساس سه سنجه علم سنجی شامل؛ 
تعداد کل استنادات به مقاالت استناد کننده، متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله و متوسط 
درصد خوداستنادی هر پژوهشگر می باشد. همچنین عدم داشتن مقاالت سلب اعتبار و یا باز 

پس گیری شده از سایر شرایط در شناسایی پژوهشگران تاثیر گذار مدنظر قرار گرفته است.

دکتر محمد طالعی اضافه کرد: بر اساس نتایج اعالم شده دکتر حسین صیادی، دکتر 
از دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر کیوان  مجید عمید پور و دکتر محمد شرعیات 
کیانی از دانشکده مهندسی عمران و دکتر شهرام صیدی از دانشکده شیمی در جمع 

پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی قرار گرفتند.
وی همچنین بیان داشت، حضور دو تن از اساتید جوان دانشگاه در لیست حاضر، نوید 

بخش افزایش تعداد پژوهشگران دانشگاه در این لیست در سال های آتی خواهد بود.

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده مکانیک 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

برگزاری پنجمین سمینار دانشجویی تازه  های مهندسی 
برق وکامپیوتر در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی روز 
دوشنبه ۲۴ آذر ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور اساتید دانشکده مکانیک و مسئوالن 

دانشگاه در سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.
در این مراسم ابتدا مسعود ضیاء بشرحق، مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه به سخنرانی پرداخت. وی 
ضمن اشاره به خاطرات شهید شهریاری، او را نمونه ای از استثنایی ترین دانشمندان کشور دانست 
و اظهار داشت که این شهید واال مقام به دانش غنی سازی۲۰ درصد دست یافته بود. تصور همه 
این بود که بعد از شهادت ایشان، اطالعات مربوطه از بین رفته باشد، در حالی که شهید عزیز 
اطالعاتشان را با همکاران به اشتراک گذاشته بود و بعد از شهادت او راهش ادامه یافت. بنابراین 
چه خوب است که ما هم مانند شهید شهریاری زکات کارهای پژوهشی و نتایج آن را به نحو 

احسن اشتراک گذاری کنیم.
همچنین مهرزاد شمس رئیس دانشکده مکانیک که یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود، بیان 
کرد: باید در دانشکده بسترها و زیر ساخت های پژوهش را تقویت کنیم که یکی از این بسترها راه 
اندازی مرکز محاسبات سریع است. تاکنون اقداماتی در این راستا انجام شده، از جمله خرید هفت 
دستگاه رایانه محاسباتی سریع است که امید می رود طی دو هفته اخیر مورد بهربرداری قرار گیرد. 
زیر ساخت دیگر، آزمایشگاه پژوهشی دانشکده است که می بایست پس از ارزیابی از آنها در جهت 

برقراری ارتباط معنادار دانشگاه و صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

شمس افزود: مسئله مهم دیگر، برند سازی دانشگاه است. در این خصوص فعالیت ها و اقداماتی 
صورت گرفته که از جمله می توان به ایجاد موسسه مشترک بین گروه مپنا و دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد.
سخنران بعدی این مراسم امیر رضا شاهانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک و معاون پژوهشهای 
زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس ج.ا.ا افزود: من اعتقاد دارم که دانشگاههای ایران 
باید مسائل کشور را حل کنند. کشوری موفق خواهد بود که دانشگاههایش برای حل مسائل 
اهتمام و اقدام کنند. این وظیفه و رسالت اصلی دانشگاهها است. به خصوص در شرایطی که جنگ 

دشمن با ما از عرصه نظامی به عرصه علمی منتقل شده است.
شاهانی همچنین اضافه کرد که حل مسائل کشور باید در سه سطح انجام شود. در سطح اول 
مسئوالن کشور در سیاست گذاری ها باید دقت کنند. در سطح دوم مسئوالن دانشگاهها باید برای 
دانشگاهها امکانات پروژه ها را تامین کنند. در سطح سوم اساتید باید خط دهی کنند و مطالبه 

کننده باشند.
سپس سید محمدرضا خلیلی معاون پژوهشی دانشکده در سخنرانی خود اشاره کرد که در اوضاع 
کنونی پژوهش کار بسیار سخت و دشواری است. با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا رسالت 
دانشگاهیان دو چندان گردیده است. همجنین شعار پژوهش در سال ۹۹ بنام پژوهش و فناوری 
در جهت جهش تولید تعریف گردیده که این شعار می بایست تا حدودی اصالح شود، چون 
دانشگاهها در خدمت تولید و جهش تولید بوده اند، لیکن توقغ از مسئولین امر در راستای افزایش 
بهره وری و پژوهش کاربردی برای حرکت در جهش تولید است. پس شعار را باید توسعه پژوهش 

در جهت جهش تولید اعالم کنیم.
پس از سخنرانی های مدعوین، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی مکانیک 
انجام شد. پژوهشگران برتر شامل علی غفاری پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه کتاب، فرشاد ترابی 
پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه کتاب بین المللی، آرمین ابراهیمی به همراه استاد راهنمای ایشان 
ضیا بشرحق، علی نحوی، مجید سلطانی، محمدرضا همایی نژاد، علی سوهانی به همراه استاد 
راهنمای ایشان حسین صیادی، شهین محمدرضا زاده به همراه استاد راهنمای ایشان علی اصغر 

جعفری، امیر رضا صدیقی به همراه استاد راهنمای ایشان مسعود عسگری بودند.

التحصیالن و اعضای  از طرف دانشجویان، فارغ  با استقبال بسیار خوبی  این نشستها  
هیات علمی مواجه شدند و تجارب بسیار خوبی در برگزاری مجازی این رویداد حاصل 

گردید.  
کامپیوتر«  و  برق  مهندسی  تازه های  دانشجویی  سمینار  اختتامیه«پنجمین  مراسم  در   
پس از سخنرانی روسای محترم دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر به رسم یادبود از 
تمامی ارائه کنندگان این سمینارها، تقدیر شد و جوایز نقدی نیز برای همه سمینارها در 

نظر گرفته شد. همچنین به شش سمینار برگزیده هدایای ویژه ای تعلق گرفت.
گفتنی است که،  این سمینار از سال ۱۳۹۴ و با هدف تشویق دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی و معرفی زمینه های مناسب پژوهشی آغاز شده است

با جامعه و صنعت معرفی شدند که نام محمد جواد ولدان زوج از اساتید دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی نیز در این بین آمده است. دانشگاهها همیشه پیشگام توسعه بوده اند و 

بیشترین تحوالت در جامعه و صنعت توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی رقم خورده است.
شاخص های مورد توجه شناسایی اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت شامل 
مواردی از جمله: مشارکت در فعالیت ها و برنامه ریزی های ملی و منطقه ای، اجرای قراردادهای 
پژوهشی تقاضا محور، همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره وری، کارآیی ارائه 
دستاوردهای مهم و مؤثر در رفع مشکالت کشور، ، نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه های 

علمی و تشکل های تخصصی اثرگذار در امور اجتماعی، اقتصادی و صنعتی بوده است.
بر همین اساس، ۱۴۱ عضو هیأت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب شدند 
که از بین این افراد ۱۵ دانشمند برتر انتخاب شدند که ۱ نفر از این اساتید از اعضای هیات 

علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است.
انتخاب استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالین طوسی، سوابق گسترده ایشان در  دلیل 
حوزه نقشه برداری و توسعه فناوری های جدید مرتبط با این حوزه و همکاری گسترده با 

وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی برای ایجاد پایگاه های GIS بوده است.




